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Extensive contact tracing & sampling continuing, DC Girish Dayalan  

 

901 samples tested so far, 820 negative 

 

Quarantine period of 1874 people over 

 

 

S. A. S. Nagar, April 17: 

 

"The extensive contact tracing and the sampling procedure regarding corona virus would 

continue with the same pace as before because it is very important to identify the source of the 

problem to have a proper real time assessment." 

 

Disclosing this here today, the Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan said that so far a total 

of 901 samples have been tested and a whopping 820 have been found negative. The total 

number of positive cases is 56 and since the past few days, there is no positive case reported in 

the district. 

 

Divulging more, the DC said that as of now, 640 people are placed under quarantine while a total 

of 1874 people have successfully undergone the quarantine period. 

 

District Public Relations Office, S. A. S. Nagar  
 
 
 
Number of Mandis increased in interests of farming community, DC Girish Dayalan 
 
 
 
All safety measures ensured for protection of farmers & labourers from corona virus  
 
 
 
S. A. S. Nagar, April 17: 
 
 
 
"In order to decongest the space and keeping the interests of the farming community in mind, the 
number of mandis has been increased from 11 to 28 this time." This was disclosed here today by the 
Deputy Commissioner Mr. Girish Dayalan.  
 
 
 
He further said that in the wake of corona virus disease, adequate measures for ensuring the safety 
of the farmers and the labourers have been taken. Elaborating more, he said that social distancing 
guidelines are being ensured in every mandi and furthermore, a token system has also been 
introduced in order to make sure that farmers do not clamour for spaces.  
 



 
 
Significantly, masks, gloves are being distributed amongst the farmers and labourers both. Besides, 
the Sanitization is also being done and regular inspections are being done to ensure that the 
Government guidelines are strictly implemented. Water is also made available in each Mandi.  
 
 
 
He also assured that the District Administration is fully committed to the welfare of the farmers and 
labourers and all out efforts are being made to make things easier for them. 
 
  
 
Divulging more details, he added that wheat procurement season entered it's third day today and till 
date the District saw the arrival of 11191 tons of wheat in the 28 mandis throughout the district and 
out of this, 10954 tons has been purchased.  
 
 
He further  said that till datw PUNGRAIN has procured 2107 metric tonnes, MARKFED 1710 metric 
tonnes and PUNSUP procured 1967 metric tonnes while Punjab State Warehousing Corporation 
procured 1656 MT wheat respectively. The Centre government agency FCI has procured 1288 MT 
wheat.  
 
---------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ ਨਗਯ 

 

ਜਿਆਕ ਸੰਯਕ ਟਯਜਸੰਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਣਾ ਜਾਯੀ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 901 ਨਭੂਨੇ ਟਸਟ ਕੀਤ ਗ, 820 ਾ ਗ ਨੈਗਜਟਿ 

1874 ਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਿਧੀ ਭੁਕੰਭਰ 

ਸ  ਸ ਨਗਯ, 17 ਅਰਰ: 

"ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਸੰਫੰਧੀ ਜਿਆਕ ਸੰਯਕ ਟਯਜਸੰਗ ਅਤ ਨਭੂਨੇ ਰਣ ਦੀ ਰਜਕਜਯਆ ਜਹਰਾਂ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਯਪਤਾਯ 

ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯਹਗੀ ਜਕਉਂਜਕ ਸਹੀ ਸਭੇਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਨ ਰਈ ਸਭੱਜਸਆ ਦ ਸਯਤ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਨਾ ਫਹੁਤ 

ਭਹੱਤਿੂਯਨ ਹ।" 

ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਰ 901 

ਨਭੂਜਨਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ਕੱੁਰ 820 ਨੈਗਜਟਿ ਾ ਗ ਹਨ। ਾਜਜਟਿ ਕਸਾਂ ਦੀ ਕੱੁਰ ਜਗਣਤੀ 56 ਹ ਅਤ 
ਜਛਰ  ਕੱੁਝ ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰ  ਜਿੱਚ ਕਈ ਾਜਜਟਿ ਕਸ ਸਾਹਭਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਹੁਣ ਤਕ 640 ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਦ ਅਧੀਨ ਯੱਜਿਆ ਜਗਆ ਹ 
ਜਦੋਂਜਕ ਕੱੁਰ 1874 ਜਿਅਕਤੀ ਕੁਆਯੰਟੀਨ ਅਿਧੀ ਤੋਂ ਸਪਰਤਾੂਯਿਕ ਰੰਘ ਚੱੁਕ ਹਨ। 

 

-------- 

ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਕ ਸੰਯਕ ਦਪਤਯ, ਸ..ਸ. ਨਗਯ 

 



ਜਕਸਾਨ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਜਹੱਤਾਂ ਜਿੱਚ ਭੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ, ਡੀਸੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ 

ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਤੋਂ ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦ ਫਚਾਅ ਰਈ ਸਾਯ ਸੁਯੱਜਿਆ ਉਾਅ ਫਣਾ ਗ ਮਕੀਨੀ  
ਸ  ਸ ਨਗਯ, 17 ਅਰਰ: 

"ਭੰਡੀਆਂ ਜਿਚ ਬੀੜ ਘੱਟ ਕਯਨ ਅਤ ਜਕਸਾਨ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਜਹੱਤਾਂ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿਚ ਯੱਿਣ ਰਈ ਇਸ ਿਾਯ ਭੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 11 ਤੋਂ 
ਿਧਾ ਕ 28 ਕਯ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।" ਇਹ ਰਗਟਾਿਾ ਅੱਜ ਇਥ ਜਡਟੀ ਕਜਭਸ਼ਨਯ ਸਰੀ ਜਗਯੀਸ਼ ਜਦਆਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਯਨਾ ਿਾਇਯਸ ਜਫਭਾਯੀ ਦ ਭੱਦਨ਼ਿਯ ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਸੁਯੱਜਿਆ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਢੁਕਿੇਂ 
ਉਾਅ ਕੀਤ ਗ ਹਨ। ਿਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਭਾਜਜਕ ਦੂਯੀਆਂ ਦ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਯ ਭੰਡੀ ਜਿਚ ਮਕੀਨੀ 
ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਇਕ ਟਕਨ ਰਣਾਰੀ ਿੀ ਰਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਤਾਂ ਜ ਇਹ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਜਕ ਜਕਸਾਨ 

ਿਾਰੀ ਥਾਂਿਾਂ ਰਈ ਯਰਾ ਨਾ ਾਉਣ। 
ਭਹੱਤਿੂਯਣ ਗੱਰ ਇਹ ਹ ਜਕ ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਭ਼ਿਦੂਯ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਿੰਡ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਸਨੀਟਾਈਜਸ਼ਨ 

ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਜਨਮਭਤ ਜਨਯੀਿਣ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਜਕ ਸਯਕਾਯ ਦ ਜਦਸ਼ਾ 
ਜਨਯਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਤੀ ਨਾਰ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹ। ਹਯ ਭੰਡੀ ਜਿਚ ਾਣੀ ਿੀ ਉਰਫਧ ਕਯਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿੀ ਬਯਸਾ ਜਦਿਾਇਆ ਜਕ ਜ਼ਿਰਹਾ ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ਭ਼ਿਦੂਯਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਿਚਨਫੱਧ ਹ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਰੋਂ 
ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਹਯ ਸੰਬਿ ਮਤਨ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਹਨ। 
 

ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ ਸੀ਼ਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜਦਨ ਹ ਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਰਹ ਬਯ ਦੀਆਂ 28 ਭੰਡੀਆਂ 

ਜਿਚ 11191 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਭਦ ਹਈ ਅਤ ਇਸ ਜਿਚੋਂ 10954 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
 
 

ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰਨ ਨੇ 2107 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ, ਭਾਯਕਪਡ 1710 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ਨਸ ਨੇ 1967 ਭੀਜਟਰਕ 

ਟਨ ਜਦੋਂ ਜਕ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਿਅਯਹਾਊਜਸੰਗ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਨੇ 1656 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਿਯੀਦ ਕੀਤੀ ਹ। ਕੇਂਦਯ ਦੀ ਸਯਕਾਯੀ ਜੰਸੀ 
ਪ.ਸੀ.ਆਈ. ਿੱਰੋਂ 1288 ਭੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਯੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। 
 

 

- 


